
 
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
FOLHA DE INFORMAÇÃO/ ESCLARECIMENTO  

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0106/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 
  
PROCESSO N.º: 00256.11.07.611.2018  
 
OBJETO: Registro de preços para, eventual, aquisição de Cesta Básica de Alimentos e Kit 
Enxoval para Recém-nascido destinado aos usuários atendidos pelos serviços da Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES. 
  
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em 
referência, informamos: 
 
PERGUNTA: 
 
“1º - EXIGÊNCIA “E”: Comprovação de Registro dos produtos, através de Certificado 
de Registro do produto em Órgão competente (Ministério da Saúde), INMETRO ou 
documento impresso do site oficial da ANVISA “Consulta de Produtos - Detalhe do 
Produto" com registro ativo/válido, observando a legislação vigente. Conforme Lei nº 
6.360/76 e Decreto 8.077/2013 ou publicação no Diário Oficial da União. 
 
O exigido acima, sendo ele via ANVISA ou INMETRO não se aplica para os itens:  
 
03 (PACOTE DE FRALDAS EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO (PACOTE COM NO MIN 
15 UNIDADES, 01 PACOTE); 
05 (KIT PAGÃO PARA BEBÊ 03 UNIDADES); 
06 (KIT CUEIROS FLANELADOS 01 UNIDADE); 
07 (MANTA PARA RECÉM-NASCIDO 02 UNIDADES) 
08 (KIT CAMISETAS PARA RECÉM-NASCIDO 01 UNIDADE); 
09 (KIT DE TOUCAS PARA RECÉM-NASCIDO 01 UNIDADE); 
10 (KIT MEIA PARA RECÉM-NASCIDO 01 UNIDADE) 
11 (TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ 02 UNIDADES) 
21 (BANHEIRA PLÁSTICA 01 UNIDADE). 

 
O órgão INMETRO não certifica produtos têxteis desta família de produtos. São 

estabelecidas normas e exigências na produção desses produtos. Os quais devem seguir um 
padrão, posteriormente expor a composição total ou percentual em suas 
etiquetas/embalagens. Este ato legal é a Resolução do CONMETRO / MDCI numero 2 de 
06/05/2008 de categoria técnica, abaixo link para consulta na integra junto a o site do 
INMETRO. 
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Legislação que trata dos produtos têxteis: 
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/resc/pdf/RESC000213.pdf 

 
Em disponibilidade abaixo, lista de produtos com obrigatoriedade de registro 

compulsório INMETRO, dentro dos quais não serão encontrados nenhum dos expostos 
acima que são exigidos no Edital PREGÃO N.º 0106/2018 (PRESENCIAL) 

 
Link para verificação de produtos com obrigatoriedade de registro no INMETRO: 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp 
 
 

Tratando-se da ANVISA, os produtos expostos acima que são exigidos no Edital 
PREGÃO N.º 0106/2018 (PRESENCIAL), não se enquadram nas família e tipologia do 
órgão. As notificação e registros junto a ANVISA são para produtos Alimentícios, 
Cosméticos, Medicamentos e Hemoderivados, Produtos para saúde e Saneantes. É certo de 
que não serão encontrados produtos têxteis e plásticos de utilidade domestica simples em 
uma eventual consulta. 
 
Abaixo imagem da tela no site oficial da ANVISA, seguido de link para verificação:  
 

 
 
Link para consulta de produtos ANVISA: 
 
http://portal.anvisa.gov.br/consulta-produtos-registrados 
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2º - EXIGÊNCIA “D”: Certificação do INMETRO (LOTE 2, ITEM 19) 
 
A exigência acima não se aplica a o item 19 (CONJUNTO DE PENTE COM ESCOVA PARA 
BEBE 01 UNIDADE) do Edital PREGÃO N.º 0106/2018 (PRESENCIAL) 
 
 

Este produto não compõe a lista de exigência de produtos compulsórios do INMETRO. 
Ou seja, não é exigido o seu registro.  

 
Em disponibilidade abaixo, lista de produtos com obrigatoriedade de registro 

compulsório INMETRO, dentro dos quais não será encontrado produto acima exigido no 
Edital PREGÃO N.º 0106/2018 (PRESENCIAL) Link para verificação de produtos com 
obrigatoriedade de registro no INMETRO: 

 
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp". 

 
RESPOSTA:  
 
Para fins de esclarecimento,  com base na resposta encaminhada pela Secretaria 
responsável informamos que: 
 
QUESTIONAMENTO 01:  
 

1. SOBRE REGISTRO DE PRODUTOS; 
A exigência solicitada em Edital no que tange a comprovação dos produtos em que não se 
aplicam a certificação é de que seja seguida a observação constante na pág. 38 na 
legenda do campo exigência para o lote 02 do referido edital onde descreve: 
 
 OBS: “Caso o produto seja dispensado do registro, deverá ser 

apresentada para a comercialização dos mesmos às comunicações do 

início de fabricação dos produtos ao órgão competente, (Ministério da 

Saúde) ou documento impresso do site oficial da ANVISA"Relação de 

Produtos Dispensados de Registro (PRODIR) constando nome do 

fabricante/marca, conforme Resolução vigente da ANVISA - Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária”. Edital do pregão n.º 0106/2018 

(presencial) – COMPEL. 

 

Desta forma, entende-se que deverá ser apresentada a comunicação do inicio de fabricação 
dos produtos ao órgão competente, seja ele qual for. 
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QUESTIONAMENTO 02:  
 

2. SOBRE A AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO/REGISTRO NO IMETRO OU ÓRGÃO 
COMPETENTE; 

 
Segue a mesma orientação do Questionamento 1º - Caso o produto seja dispensado do 
registro, deverá ser apresentada para a comercialização dos mesmos às comunicações do 
início de fabricação dos produtos ao órgão competente. Além disso, é importante ressaltar 
que em função da Lei nº 8.078, de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, 

define, em seu artigo 39, parágrafo VIII, que na ausência de regulamentos técnicos, os 

produtos devem ser colocados no mercado em conformidade com as normas técnicas. 

 
QUESTIONAMENTO 03:  
 

3. SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA FABRICANTE DO 
PRODUTO COTADO; 

 
É solicitado em Edital que seja apresentado documento que comprove a Regularização da 
Empresa através da Autorização de Funcionamento da Fabricante do Produto Cotado e não 
registro do produto. 
 
Sugerimos consulta no site do INMETRO no seguinte endereço: 
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/empresas/autorizacao-de-funcionamento”. 
 
 
Em 03/07/2018. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 

Pregoeira da COMPEL 


